
 

 

 
El grup municipal PSM-IV-ExM a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ 
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania,  la següent PROPOSICIÓ 
relativa a: 
 

Nul·litat del consell de guerra contra Emili Darder , Antoni Mateu, 
Antoni Maria Ques i Alexandre Jaume 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A les sis del matí del 24 de febrer de 1937, Emili Darder (batle de Palma), Antoni Mateu 
(batle d'Inca), Antoni Maria Ques (polític i empresari) i Alexandre Jaume (diputat i regidor de 
Palma) varen ser afusellats al cementeri de Palma pels militars colpistes.  
  
Aquests afusellaments varen ésser concebuts pels revoltats com a un càstig exemplar 
contra el republicanisme mallorquí i va representar la decapitació de l'avantguarda 
intel·lectual i ideològica del país. De fet, el consell de guerra contra Emili Darder, Antoni 
Mateu, Antoni Maria Ques i Alexandre Jaume fou una verdadera pantomima; la causa 978 
deixa clar que els encausats foren assassinats per la seva influència política i  per la 
defensa dels ideals democràtics.  
  
Tot i haver significat un avanç considerable, la LLEI 52/2007 de 26 de desembre, per la qual 
es reconeixen i s’amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució 
o violència durant la guerra civil i la dictadura resulta insuficient per a reparar tots els danys 
causats pel cop militar i per la dictadura franquista. Entre d'altres mesures, esdevé 
necessària la il·legalització de tots els tribunals franquistes i l'anul·lació de totes les seves 
sentències.  
 
Mentre totes aquestes sentències no siguin anul·lades, els condemnats no seran formalment 
innocents, ja que resta encara pendent la plena rehabilitació jurídica de totes les víctimes del 
franquisme. 
  
Actualment, el 24 de febrer ha esdevingut una data per al record d'aquests màrtirs de la 
democràcia i també per a la reivindicació dels més de 3.000 morts i desapareguts durant la 
repressió franquista. De la mateixa manera, l'anul·lació de la sentència contra Antoni Mateu, 
Emili Darder, Antoni Maria Ques i Alexandre Jaume esdevindria un símbol de la reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme i del compromís democràtic de tota la societat. 
  
  
Per tot això, des del grup municipal PSM-IV-ExM proposam al plenari de l’Ajuntament de 
Palma l’adopció de les següents 
  
 
 
 



 

 

 
 
 

PROPOSTES D’ACORD  
  
Primer.- L'Ajuntament de Palma sol·licita a l’Estat espanyol que adopti les mesures 
necessàries per declarar nul·les de ple dret les sentències il·legítimes dels tribunals 
repressius de Franco. 
  
Segon.- L'Ajuntament de Palma sol·licita la nul·litat del consell de guerra contra Emili Darder, 
 Antoni Mateu, Alexandre Jaume i Antoni Maria Ques. 
 

 
 
Palma, 14 de febrer de 2013 
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Portaveu del Grup Municipal 
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